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  Č. j.:     08886/2020/OVDŽP Brožková 26.05.2020 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon InfZ“), na základě žádosti, kterou dne 14.05.2020 podal  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, 

která se týká informací ve věci komína (komínová roura) „V bytovém domě č.p. 1453, k.ú. Zbraslav 

Praha na adrese Neumannova 1453/20 (nebo Neumannova 1453/18 - jedná se o rohový dům), je na 

střeše umístěn funkční komín (komínová roura), kdy je vidět, že dle stupně "okouření"  koncovky je 

používán k provozu krbu nebo krbových kamen (na pevná paliva, plyn v domě není) jednoho z bytů v 

posledním podlaží bytového domu č.p. 1453, k.ú. Zbraslav Praha. Z venku je také patrné, že v uvedeném 

bytě vede trubka/roura místností směrem vzhůru a dále skrz strop, kde ústí na střeše objektu.“ viz žádost 

o poskytnutí informací.  

Stavební úřad poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a 14 zákona o InfZ tyto informace : 

V žádosti jsou uvedeny jednotlivé otázky viz:  

1) Byl uvedený komín součástí projektové dokumentace při výstavbě bytového domu a byl také spolu se 

stavbou bytového domu takto zkolaudován? 

K tomu stavební úřad sděluje: 

Komín byl součástí dokumentace skutečného provedení stavby bytového domu. Kolaudačního rozhodnutí 

bytového domu bylo vydáno dne 09.08.2005, č.j.0V-004145/05/Dm P-/Zbraslav. 

2) Byl uvedený komín zřízen dodatečně a proběhlo nějaké stavební řízení (ohlášení/povolení) v této 

věci? Pokud ano, žádám o uvedení čísla jednacího a zaslání příslušného dokumentu. 

Komín nebyl zřízen dodatečně viz výše uvedená odpověď k bodu č.1. 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 
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Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odpověď bude žadateli poslána v elektronické podobě (viz žádost o informace). 

 

 


